
 

 

FESTIVAL FOTOGRAFI  
MERCOMMFEST 2017 

 

SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta Wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 20.000 / 3 karya foto yang 

diikutsertakan (berlaku kelipatan) sesuai dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh 

panita. Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke No. Rekening BRI : 1577-01-001113-50-7  

Atas Nama Rani Dwi Lestari atau pendaftaran dapat langsung diserahkan ke PRODI 

FIKOMM Kampus III Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Jalan Ring Road Utara, Sleman, 

Yogyakarta. 

2. Setelah melakukan pembayaran, peserta wajib mengirimkan foto bukti pembayaran 

melalui Email: mercommfest2017fotografi@gmail.com dengan format: Bukti Pembayaran 

Foto Fest-MCF03_Nama Lengkap_Jumlah karya yang akan diikutsertakan. Maksimal 

pengiriman bukti pembayaran selama 24 jam setelah melakukan pembayaran. 

3. Tema Lomba Fotografi: WARNA-WARNI INDONESIA.  (Boleh foto landscape, human 

interest, ataupun still life. 

4. Peserta adalah pelajar SMA / Mahasiswa aktif di Indonesia  

5. Karya foto diproduksi sekitar tahun 2015 – 2017  

6. Foto yang dikirim merupakan karya original, tidak rekayasa, duplikatif, replikatif dan 

reproduksi. 

7.  Olah digital karya foto hanya sebatas “cropping” serta penyempurnaan warna dan cahaya. 

Tidak diperkenankan menambah obyek lain kedalam foto yang dilombakan. Hal tersebut 

akan dibuktikan dari data EXIF masing-masing karya foto. 

8. Peserta tidak diperbolehkan membubuhkan tanggal, nama, watermark, atau simbol-simbol 

tertentu pada bagian foto. 

9. Karya foto yang dilombakan belum pernah diikutsertakan dalam lomba foto lain. 

10. 20 karya foto terbaik akan dipamerkan dalam acara MERCOMMFEST 2017. 

11. Pengumuman 20 karya foto terbaik akan diumumkan melalui website resmi 

fikom.mercubuana-yogya.ac.id 

12. Masing-masing peserta dengan karya yang lolos menjadi 20 karya terbaik wajib hadir saat 

puncak acara MERCOMMFEST 2017 (akan dihubungi via pesan singkat). 

13. Pengumuman hasil lomba (juara 1, 2, 3) langsung pada saat puncak acara MERCOMMFEST 

2017 dan akan diunggah pula di fikom.mercubuana-yogya.ac.id 

14. Panitia berhak menggugurkan karya foto apabila diketahui tidak sesuai dengan kriteria dan 

ketentuan lomba. 



 

 

15. Foto pemenang menjadi hak milik panitia MERCOMMFEST dan panitia berhak 

menggunakan hasil karya tersebut sebagai bahan publikasi tanpa ada batasan waktu. 

16. Karya dan obyek yang terkandung dalam foto adalah tanggung jawab dari peserta. Panitia 

MERCOMMFEST tidak melayani segala macam bentuk tuntutan dari pihak manapun terkait 

dengan obyek foto yang dilombakan. 

17. Dengan menyertakan karya pada lomba ini, peserta tunduk pada peraturan dan ketentuan 

yang berlaku.  

18. Keputusan juri adalah mutlak, sah dan tidak dapat diganggu gugat pihak manapun. 

 

KELENGKAPAN PENDAFTARAN 

DAN PENGIRIMAN KARYA 

 

1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar 

2. Karya yang dikirim berupa soft file dalam format .jpg dengan ukuran minimal 3MB/foto 

dan resolusi 72PPI. Ukuran sisi terpanjang minimal 2500 pixel. Boleh menggunakan 

kamera DSLR, Kamera saku, dan Action Cam.  

3. Masing-masing file foto harap diberi nama dengan format: nama lengkap-judul foto.jpg 

4. Melampirkan hasil scan kartu pelajar atau kartu mahasiswa. 

5. Karya yang telah dikirimkan otomatis akan menjadi database MERCOMMFEST. 

6. Hasil karya dikumpulkan paling lambat tanggal 8 Oktober 2017 pukul 23:59 WIB. 

7. Pengumuman 20 karya terbaik pada tanggal 12 Oktober 2017. 

8. File formulir pendaftaran Festival Foto “Warna-Warni Indonesia” MERCOMMFEST 2017 

dapat diunduh di www.fikom.mercubuana-yogya.ac.id 

9. Semua kelengkapan pendaftaran dan karya dikirimkan ke alamat email: 

mercommfest2017fotografi@gmail.com 

 

Contact Person: 

082223008881 (Fahri Reza) 

082240882729 (Khoirul Huda) 


